
 
 

 
Številka:  00700-5/2021-1 

Datum:    15. 03. 2021 

 

 

Članicam in članom občinskega sveta 

Občine Straža 

 

Zadeva: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah 

v Občini Straža  - obrazložitev 

 

Namen: Prva obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek 

 

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - 

ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) 

 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - 

ZUUJFO, 71/17, 21/18 - popr., 80/20 - ZIUOOPE in 189/20 - ZFRO) 

 Zakon o prekrških ( Uradni list RS, 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 

111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 73/19 – odl. 

US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ) 

 Statut Občine Straža (Uradni list RS  št. 7/07, 27/08 in 38/13) 

 

Predlagatelj: Župan Dušan Krštinc 

 

Poročevalec: Karmen Turk 

 

Obrazložitev: Nadzorni odbor Občine Straža je izvajal nadzor glede skladnosti oglaševanja v 

Občini Straža. Pri uporabi Odloka o občinskih taksah v Občini Straža so bile v 

odloku ugotovljene določene pomanjkljivosti. Odlok je pomanjkljiv v delu, kjer 

določa taksne zavezance, katerim se plačilo občinske takse oprosti. Prav tako je  

odlok pomanjkljiv v tarifnem delu, kjer smo ga dopolnili z novim taksnim 

predmetom. 

 

Odlok smo spremenili predvsem v členih, kjer je opredeljeno, kdo in kako 

izvaja nadzor nad odlokom. 

 

Zaradi navedenega smo pristopili k pripravi spremembe in dopolnitve Odloka, 

v katerem smo v glavnini ohranili večina določb iz veljavnega odloka. 

 

Finančne posledice:  Predvideva se priliv sredstev iz naslova občinskih taks. 

 
Predlog sklepov:  

 

1. Občinski svet Občine Straža sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskih taksah v Občini Straža v prvi obravnavi.  
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2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o občinskih taksah v Občini Straža se 

spremeni v Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah 

v  Občini Straža in se na tej seji opravi druga obravnava.  
 

Po opravljeni drugi obravnavi se Občinskemu svetu predlaga v sprejem naslednji predlog sklepa:  

 

 

3. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskih taksah v Občini Straža.  
 

 

 Župan Občine Straža 

 Dušan Krštinc l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Predlog Odloka o spremembah in  dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža 


